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Vážení klienti,
v tomto čísle Vám přinášíme základní informace týkající se nových informačních
povinností podnikatelů při poskytování služeb nebo prodeji výrobků spotřebitelům, které
vyplývají z poslední novelizace zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele účinné od 1.
února 2016.
Zmíněná novela zákona o ochraně spotřebitele provedená zákonem č. 378/2015 Sb. se
dotýká všech podnikatelů, kteří vstupují do vztahů se spotřebiteli při prodeji zboží nebo
služeb. Věříme, že Vám níže uvedené informace napomohou k lepší a rychlejší orientaci
v nové zákonné úpravě.
Přejeme Vám mnoho úspěchů (nejen) ve Vašem podnikání!
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INFORMAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ PŘI PRODEJI VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“) upravuje řadu informačních
povinností, které musí podnikatel (prodávající, zhotovitel) splnit v rámci svého vztahu
s kupujícím, který je spotřebitelem. Mnohé z těchto povinností nepředstavují v českém
právním řádu žádnou novinku a podnikatelská praxe tyto (tradiční) povinnosti bez
problémů respektuje.
V posledních letech dochází k některým významným změnám v této oblasti a rozšiřuje se
druh a kvalita informací, které musí podnikatel poskytnout spotřebiteli při koupi zboží nebo
poskytnutí služby.
Je vhodné poznamenat, že níže uvedené informační povinnosti dopadají na vztahy
podnikatelů se spotřebiteli, a tedy netýkají se vztahů mezi podnikateli navzájem, ani vztahů
mezi nepodnikajícími osobami.
Dosud byl podnikatel povinen informovat spotřebitele zejména o vlastnostech prodávaných
výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o
nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku
souvisejícím s poskytovanou službou.
K výše uvedeným povinnostem přibyly od 1.února 2016 podnikatelům dvě zcela nové
povinnosti:
1)

Povinnost informovat kupující jasným, srozumitelným a snadno dostupným
způsobem o tom, že v případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění
ze smlouvy se mohou obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na
mimosoudní řešení sporu. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto
subjektu (ČOI). Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto
informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi
prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede prodávající tyto
informace rovněž v těchto obchodních podmínkách.
Smlouvy, různé písemné informace pro kupující a obchodní podmínky je tedy nutno
doplnit o takové informace, např. takto:
„Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může smluvní strana v postavení
spotřebitele požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle
ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podává spotřebitel České
obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na
stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.”

Na internetových stránkách lze doporučit uveřejnit obdobnou informaci např.
takto:
„Upozornění podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem, může spotřebitel požadovat jeho
mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, podává spotřebitel České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.“

2)

Povinnost informovat spotřebitele (nad rámec informace ve smlouvě,
obchodních podmínkách nebo na internetových stránkách dle výše uvedeného) o
možnosti využít mimosoudní řešení sporu, a to v případě, že se nepodařilo spor
mezi stranami vyřešit vzájemným jednáním. Přičemž informaci je nutno
poskytnout v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (tj. fyzicky, zřejmě
nepostačí elektronická forma zaslaná e-mailem).

Neuvedení výše uvedených informací je správním deliktem, že který může být uložena
pokuta až do částky ve výši 1.000.000,- Kč.
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